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РЕФЕРАТ 

Дипломная работа содержит 87 страниц, 8 рисунков, 11 таблиц, 

4 приложения, 51 использованный источник. 

 

БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА, ФИНАНСОВО-КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА, 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК, КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ, НЕБАНКОВСКИЕ 

КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, АКТИВЫ БАНКОВ, 

ПАССИВЫ БАНКОВ. 

 

Объект исследования – банковская система и кредитно-денежные 

отношения. 

Предмет исследования – мировые тенденции развития банковской 

системы и изменение кредитно-денежных отношений в Беларуси. 

Цель исследования – всестороннее изучение мировых тенденций 

развития банковской системы, выявление проблемных вопросов и оценка 

направлений реформирования мировой и национальной банковских систем, 

включая деятельность банков Беларуси. 

Методология и методы исследования: институционально-эволюционная 

методология, метод компаративистики, системный подход, анализ и синтез, 

сравнительный анализ, наблюдения, обобщения и др. 

 

Дипломная работа посвящена исследованию вопросов, связанных с 

тенденциями развития мировой банковской системы. Банковская система 

Республики Беларусь представляет собой, как известно, важную (и одну из 

основополагающих) сферу национальной экономики. Будучи связующим 

звеном рыночных отношений, она оказывает большое воздействие как на 

экономические процессы в стране, так и на жизнедеятельность общества в 

целом. 

 

Автор дипломной работы подтверждает, что приведённый в ней 

расчетно-аналитический материал правильно и объективно отражает 

состояние исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и 

других источников теоретические и методологические положения и 

концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
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РЭФЕРАТ 

У дыпломную работу ўваходзяць 87 старонак, 8 малюнкаў, 11 табліц, 4 

дадатку, 51 скарыстованных крыніц. 

 

БАНКАЎСКАЯ СІСТЭМА, ФІНАНСАВА-КРЭДЫТНАЯ СІСТЭМА, 

ЦЭНТРАЛЬНЫ БАНК, КАМЕРЦЫЙНЫЯ БАНКІ, НЯБАНКАЎСКІЯ 

КРЭДЫТНА-ФIНАНСАВЫЯ АРГАНІЗАЦЫІ, АКТЫВЫ БАНКАЎ, ПАСІВЫ 

БАНКАЎ. 

 

Аб'ект даследавання - банкаўская сістэма і крэдытна-грашовыя 

адносіны. 

Прадмет даследавання - сусветныя тэндэнцыі развіцця банкаўскай 

сістэмы і змена крэдытна-грашовых адносін у Беларусі. 

Мэта даследавання - ўсебаковае вывучэнне сусветных тэндэнцый 

развіцця банкаўскай сістэмы, выяўленне праблемных пытанняў і ацэнка 

кірункаў рэфармавання сусветнай і нацыянальнай банкаўскіх сістэм, 

уключаючы дзейнасць банкаў Беларусі. 

Метадалогія і метады даследавання: інстытуцыйна-эвалюцыйная 

метадалогія, метад кампаратывістыкі, сістэмны падыход, аналіз і сінтэз, 

параўнальны аналіз, назіранні, абагульнення і інш. 

 

Дыпломная праца прысвечана даследаванню пытанняў, звязаных з 

тэндэнцыямі развіцця сусветнай банкаўскай сістэмы. Банкаўская сістэма 

Рэспублікі Беларусь уяўляе сабой, як вядома, важную (і адну з асноватворчых) 

сферу нацыянальнай эканомікі. Будучы злучным звяном рынкавых адносінаў, 

яна аказвае вялікае ўздзеянне як на эканамічныя працэсы ў краіне, так і на 

жыццядзейнасць грамадства ў цэлым. 

 

Аўтар дыпломнай працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй разлікова-

аналітычны матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага 

працэсу, а ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя і 

метадалагічныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх 

аўтараў. 
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ABSTRACT 

The thesis contains 87 pages, 8 figures, 11 tables, 4 applications, 51 sources 

used. 

 

BANKING SYSTEM, FINANCIAL AND CREDIT SYSTEM, CENTRAL 

BANK, COMMERCIAL BANKS, NON-BANKING CREDIT AND FINANCIAL 

INSTITUTIONS, BANK ASSETS, BANK PASSIVES. 

 

The object of study - the banking system and monetary relations. 

The subject of the research is the global trends in the development of the 

banking system and the change in monetary relations in Belarus. 

The purpose of the study is a comprehensive study of global trends in the 

development of the banking system, the identification of problematic issues and an 

assessment of the directions for reforming the world and national banking systems, 

including the activities of Belarusian banks. 

Methodology and research methods: institutional and evolutionary 

methodology, comparativistics method, systems approach, analysis and synthesis, 

comparative analysis, observations, generalizations, etc. 

 

Thesis is devoted to the study of issues related to the development trends of 

the global banking system. The banking system of the Republic of Belarus is, as you 

know, an important (and one of the fundamental) sphere of the national economy. 

Being a link of market relations, it has a great impact on the economic processes in 

the country, and on the livelihoods of society as a whole. 

 

The author of the thesis confirms that the analytical and analytical material 

presented in it correctly and objectively reflects the state of the process being 

studied, and all theoretical and methodological provisions and concepts borrowed 

from literary and other sources are accompanied by references to their authors. 


